
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 09 

от заседание проведено на 28.01.2014 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Община Русе и становища от 

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция „Търговска“, 

Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и дава 

съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на концертни програми 

включени в рамките на Международния фестивал „Мартенски музикални дни – Русе 

2014“. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от НМУ „Любомир Пипков“ и 

становища от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване 

на Гала концерт на конкурса „Млади виртуози 2014“, който ще се състои на 30 март 2014 

година в залата на НМУ „Л.Пипков“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Народно читалище „Светлина-

Царавец 1927“ и кметството на село Царевец, община Свищов и становища от Директора 

на дирекция „БНТ Свят и региони”, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция „Търговска“, 

Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и дава 

съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на Национален фолклорен 

фестивал „Фолклорен извор 2014“, който ще се проведе от 7 до 10 август 2014 година. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от издателство „Хеликон” и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1” и и.д.Директора на дирекция 

„Търговска” и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство на 

организирания фестивал „Четящият човек”, който ще се проведе от 12 до 15 юни 2014 

година в град Бургас. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от „Бери груп България” ООД и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция 

„Административна“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и и.д. Директора на 

дирекция „Търговска” и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно 

партньорство на десетото издание на международното изложение „Образование без 

граници” в периода от 28 до 30 март 2014 година. 

 6. Управителният съвет обсъди писмо от Народен театър „Иван Вазов“ и становище 

от Директор на дирекция „Правна” и дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на 

правата за публична прожекция на аудиовизуалното произведение от фонда на БНТ „Хосе 

Санча“ – тв очерк, произведен през 1979 година, с времетраене 45,25 минути и автори: 

сценарист Павел Васев, режисьори Павел Васев и Оскар Кристанов, оператор Павел Васев 

по време на организирана изложба на испанския художник Хосе Санча в Народния театър 

„Иван Вазов“. 

 7. Управителният съвет обсъди писмо от Сдружение „Национална мрежа за децата“ 

и становище от Директор на дирекция „Правна” и дава съгласие за безвъзмездно 

предоставяне на правата за използване на кадри от фонда на БНТ с времетраене от 4 

минути, включващи детската песен от телевизионния филм „Резерват за розови пеликани“, 

произведен през 2003 година, с автори: сценаристи Ивайло Джамбазов и Ивайло Пенчев, 

режисьор Ивайло Джамбазов, оператор Ивайло Пенчев и композитори Кирил Илиевски и 



 

Константин Илиевски, които да бъдат включени в клип за разпространение на посланието 

за здравословно хранене. 

 8. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1” и и.д.Директора на дирекция „Информация“ и на основание чл.12, ал.3, 

т.1 от Правилника за реда и условията на организиране и финансиране създаването на 

български телевизионни филми в Българската национална телевизия, и във връзка с 

Правилата за производство на вътрешна телевизионна филмова продукция утвърждава 

финансови лимити за вътрешно филмопроизводство през 2014 година. 

9. Управителният съвет обсъди докладни записки от Изпълнителния директор и 

Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и възлага на Генералния директор да поиска 

писмени обяснения от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Главния продуцент и 

филмовия експерт на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ на 

основание чл.193, ал.1 от Кодекса на труда за допускане на нарушения на Закона за 

радиото и телевизията за излъчения втори епизод на телевизионния сериал „Под 

прикритие“ – четвърти сезон, съдържанието на който противоречи на общоприетите 

морални норми с ругателен език, сцени на насилие, употреба на наркотици и алкохол, за 

неупражнения продуцентски контрол при приемането на епизода и нарушаване клаузите 

на договора между БНТ и  изпълнителния продуцент и копродуцент „Камера“ ООД. 

10. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ с предложение за удължаване срока на договора със „Студио Модерна 

България“ ЕООД за продажба на телевизионно време за телепазарен прозорец и 

спонсорски заставки в програма „БНТ1” за 2013 година на неизлъчени 87 блока и 115 

заставки и одобрява сключване на анекс за периода от 01.02.2014 година до 28.02.2014 

година. 

11. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и дава съгласие за сключване на анекс към договор с „Лайф Стайл 

Интернационал“ ЕООД/ „Телешоп“ ЕООД за продажба на телевизионно време за 

телепазарен прозорец в програма „БНТ1” за периода от 01.02.2014 година до 28.02.2014 

година. 

12. Управителният съвет не приема предложението от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ за предоставяне на бонусни излъчвания на рекламни форми в новия канал 

„БНТ HD“ по време на излъчване на Зимните олимпийски игри Сочи 2014 година. 

13. Управителният обсъди  докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и не дава съгласие за сключване на договор със „Силвърнойз“ ООД за 

публикуване на съдържание на БНТ на видео платформата YouTube. Изисква от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ да предприеме спешно мерки за предотвратяване 

на нерегламентираното качване на сериала „Под прикритие“ на видео платформата 

YouTube.  

14. Управителният съвет не приема предложението от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ за сключване на договор за медийно партньорство със „Ски център Банско“ 

(„Юлен“ АД) за популяризиране излъчването на Зимните олимпийски игри – Сочи 2014 

година в програмите на БНТ. 

15. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно 

време, приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на 

предаванията и изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец декември 

2013 година. 

16. Управителният съвет одобрява в структурата и длъжностното щатно разписание 

на БНТ наименованието на направление “Международна дейност“ да се промени на 

направление “Международна дейност, проекти и програми“, считано от 01.02.2014 година 

и на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от Правилника за организацията и 

дейността на Управителния съвет на БНТ приема Вътрешни правила за дейността на 



 

направление „Международна дейност, проекти и програми“. Настоящите правила влизат в 

сила от 1 февруари 2014 година. 

17. Управителният съвет обсъди предложение от Национално движение „България 

си ти“  и становища от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, и.д.Директора на 

дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Директора на 

дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и  дава съгласие за 

сключване на договор за заснемане и излъчване на Церемония по връчване на наградите 

„България си ти!“ в памет на проф.Тончо Жечев, която ще се състои на 30 януари 2014 

година в Националната опера и балет. 

18. Решението по точката не е публично. 

19. Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията 

одобрява промяна в структурата и длъжностното щатно разписание на дирекция „БНТ 

Свят и региони“, считано от 01 февруари 2014 година.  

20. Решението по точката не е публично. 

 

 

 

 

 

 


